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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2559 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
181059 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..)  
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 ให้ทันสมัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป 
ตามสถานการณ์เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ท าให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ช่วยเหลือผู้ไร้ที่ดินท ากินได้จ านวน
มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดภาระให้กับประชาชน รวมถึงอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ กษ. ขอเสนอ ครม. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและ
กรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ท าให้การปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ซึ่งขาดความคล่องตัวและไม่ประสบผลส าเร็จใน 
การด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่าที่ควร ในเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
การจัดซื้อจัดหาที่ดินและการจัดที่ดิน การโอนและตกทอดมรดกสิทธิในที่ดินรวมถึงการควบคุมขนาดเนื้อที่และการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้สามารถน าเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมมาใช้จ่ายช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ยากจนรวมถึงลงทุนหาประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้เข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และให้ ส.ป.ก. 
มีอ านาจบริหารจัดการที่ดินที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรที่ดินและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์ 

2. สลค. เห็นว่า 
2.1 โดยที่ร่างมาตรา 3 ได้แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การจัดตั้งและการใช้จ่ายเงินกองทุน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ท าให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ช่วยเหลือผู้ไร้ที่ดินท ากินได้จ านวนมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดภาระให้กับ
ประชาชน รวมถึงอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานรัฐ แลเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงควรด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน 
และการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 ข้อ 8 ก าหนดให้ก่อนที่จะมีการเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา
อนุมัติให้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะจัดตั้งทุนหมุนเวียนจัดท าเรื่องเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดตั้งหมุนเวียนที่ ครม. แต่งตั้ง 

2.2 การน าที่ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม รัฐเป็นผู้ จัดหาให้กับประชาชนหรือเกษตรกรเพื่อใช้
ประโยชน์ในท่ีดิน นั้น ซึ่งการที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินประชาชนหรือเกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เมื่อประชาชน
หรือเกษตรกรต้องการคืนที่ดินให้กับรัฐ รัฐจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกร  
ซึ่งกรณีดังกล่าวท าให้รัฐสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมาก 

3. สคก. เห็นว่าการใช้จ่ายเงินควรเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสามารถด าเนินการ
ได้อย่างลุล่วงและประสบผลส าเร็จ การน าเงินกองทุนไปหาประโยชน์อย่างอื่นโดยไม่มีข้อจ ากัดอาจท าให้กองทุนฯ  
เกิดความเสี่ยงหากการลงทุนประสบผลขาดทุน ประกอบกับการลงทุนจ าเป็นต้องด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีความรู้
ความเช่ียวชาญเฉพาะ รวมทั้งเพิ่มหลักการดังกล่าวแตกต่างจากทุนหมุนเวียนของ กค . ที่ก าหนดให้ลงทุนได้เฉพาะ
ธนาคารซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจพันธบัตรของหน่วยงานของรัฐ หรือตราสารแห่งหนี้ที่ กค. รับรองเท่านั้น จึงเป็นการสมควร
อย่างยิ่งที่การแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการดังกล่าวจะต้องให้ กค. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับทุนหมุนเวียนใน
ภาพรวมพิจารณาความเหมาะสมด้วย 

4. รองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว 
มีค าสั่งให้ กษ. รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ไปพิจารณาทบทวนตามความเห็นของ สลค. และ สคก. ตามข้อ 2 และข้อ 3  
แล้วเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. เสนอว่า 
5.1 ได้หารือ กค. กรณีแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าในมาตรา 9 วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา 10 (4)  

ตามร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นกรณีที่ กษ. ต้องน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่ ครม. แต่งตั้ง
เพื่อให้ความเห็นก่อนน าเสนอ ครม. พิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งทุนหมุนเวียน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การขอจัดตั้งการด าเนินงานและการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ .ศ. 2557 ข้อ 8 หรือไม่ ซึ่ง กค.  
โดยกรมบัญชีกลาง ได้แจ้งว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการแก้ไขวัตถุประสงค์และแหล่งเงินกองทุนฯ เพิ่มเติมจาก
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งขัดกับหลักการจัดตั้งกองทุนฯ ที่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์
และแหล่งเงิน กองทุนฯ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์และแหล่งเงินกองทุนฯ เป็นการขยาย
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ต้องด าเนินการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนใหม่ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ 
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐที่ประสงค์จะขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
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เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่อ ครม. 
5.2 ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 

8 มิ.ย. 2559 ซึ่งมีรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายนิพนธ์ ฮะกีมี) เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ โดยที่
ประชุมมีมติว่า เมื่อ ส.ป.ก. ตัดเรื่องการน าเงินกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชน์ออกแล้ว ประเด็นที่เหลือที่ได้ขอแก้ไข
เพ่ิมเติม ตามมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม และมาตรา 9/1 รวมถึงมาตรา 10 (4) ของร่างพระราชบัญญัติฯ  
เป็นเพียงการปรับปรุงถ้อยค าในพระราชบัญญัติให้ชัดเจนครอบคลุมในเรื่องที่ ส.ป.ก. สามารถปฏิบัติงานได้อยู่แล้ว 
ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 มาตรา 9 และมาตรา 10 ประกอบกับระเบียบ กษ.  
ว่าด้วยการใช้จ่าย การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ .ศ. 2550 ข้อ 6  
จึงมิใช่กรณีขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนใหม่ที่ต้องน าเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามมาตรา 14 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียนฯ การพิจารณาว่าการแก้ไขวัตถุประสงค์และแหล่งเงินกองทุนฯ เป็นการ
ขยายวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ต้องด าเนินการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนใหม่จึงเป็นการพิจารณาที่เกินกว่าบัญญัติมาตรา 
14 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อมิให้กระทบกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นกองทุน
ที่ได้จัดตั้งไว้แล้ว จึงได้ปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 ใหม่เป็น “ก าหนดเพ่ิมมาตรา 9/1 วรรคหน่ึงและ
มาตรา 9/1 วรรคสอง” ดังนี ้

1) รายได้ที่ ส.ป.ก. ได้รับจากการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (มาตรา 9/1 วรรคหนึ่ง)  

2) ให้ ส.ป.ก. มีอ านาจน าเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาจ่ายเป็นค่าชดเชยที่ดิน ส.ป.ก. 
4-10 ค่าตอบแทนท่ีดินที่เกษตรกรรับกรรมสิทธ์ิและค่าใช้จ่ายอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด (มาตรา 9/1 วรรคสอง) 

5.3 โดยที่ความเห็นของ กค. ตามข้อ 5.1 และความเห็นของอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบ 
ตามข้อ 5.2 มีความเห็นขัดแย้งกัน จึงเห็นควรส่งให้ สคก. พิจารณาข้อกฎหมายในประเด็นดังกล่าวไปพร้อมกันกับการ
ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน ซ่ึง กค. ได้เสนอความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าว โดยเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีที่ กษ. เสนอแล้ว 

5.4 กษ. ได้เสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมา
เพื่อด าเนนิการ 

6. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
6.1 ก าหนดให้รายได้ทุกประเภทที่เกิดจากการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด ให้น าส่งเข้าบัญชี

กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และให้ ส.ป.ก. มีอ านาจน าเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาจ่ายเป็น
ค่าชดเชยที่ดิน ส.ป.ก. 4-10 ค่าตอบแทนท่ีดินที่เกษตรกรได้รับกรรมสิทธ์ิและใช้จ่ายอื่นๆ ได้ 
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6.2 แก้ไขที่มาของรายได้ที่ ส.ป.ก. ได้รับ ให้ครอบคลุมรายได้ทุกประเภทที่เกิดจากการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

6.3 แก้ไขวาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรเพิ่มจาก 2 ปี เป็น 4 ปี เพื่อให้การด าเนินงาน
ของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

6.4 ยกเลิกการห้ามจ าหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระติดพันใดๆ ในท่ีดิน 
6.5 เพิ่มให้ ส.ป.ก. มีอ านาจในการจัดซื้อที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดินได้โดยไม่ต้องประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน 

เพื่อให้การจัดซื้อท่ีดินมาจัดให้กับเกษตรกร ผู้ไร้ที่ดินท ากินได้จ านวนมากและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
6.6 ก าหนดให้มีการจ าแนกการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ออกเป็น 3 เขตพื้นที่โดยให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมได้แก่  

เขตพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตร เขตพื้นที่ที่สงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน เขตพื้นที่เพื่อการอื่น 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ และให้อ านาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
จ าแนก และเปลี่ยนแปลงเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดินส าหรับใช้ในการปฏิบัติการงาน และให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ได้ เพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่น 

6.7 ก าหนดวิธีการจัดที่ดินของรัฐโดยการจัดให้แก่เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ตามหนังสืออนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จนกว่า ส.ป.ก. ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ และ
เกษตรกรมีความพร้อมในด้านการเงินและมีความประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงจัดให้โดยการเช่าซื้อตามความจ านง 
นอกจากนี้ ให้ ส.ป.ก. สามารถบริหารจัดการที่ดินที่ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด โดยเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินเข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 

6.8 ยกเลิกการแจ้งการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินต่อ ส.ป.ก. เพื่อลดภาระให้แก่ประชาชน 
6.9 ปรับปรุงการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้กับคู่สัญญาของ ส.ป.ก. โดยให้

คู่สัญญาของ ส.ป.ก. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สิทธิอันเกี่ ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ด้วย 

6.10 ก าหนดให้เจ้าของที่ดินสามารถโอนที่ดินให้ทายาทโดยธรรม รวมทั้ง สามารถโอนให้แก่ ทบวงการเมือง 
องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจได้ เพื่อประโยชน์สาธารณะได้โดยไม่ต้องรอให้เสียชีวิตก่อน และยกเลิกการโอนให้
สถาบันเกษตรกรนอกนั้นคงเดิม และก าหนดให้มีการควบคุมขนาดเนื้อที่การถือครองที่ดินในรุ่นทายาทผู้รับโอนหรือ 
รับมรดก ในขนาดเนื้อที่ไม่เกิดที่ก าหนดไว้ 

6.11 ก าหนดบทควบคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งก่อนและหลังได้รับกรรมสิทธิ์จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

6.12 ยกเลิกบทก าหนดโทษกรณีไม่แจ้งการครอบครองท่ีดิน 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณารวมกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. .... โดยให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล และนโยบายของรัฐบาล 
และให้รับความเห็นของ ทส. และคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ สนช. ต่อไป 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2559 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
181059 
 
เรื่อง : ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านา
ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ  
และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า ด าเนินการโดยกรมปศุสัตว์ ให้เพิ่มพื้นที่
ด าเนินงานจากเดิม 40 จังหวัด ปรับเพิ่มเป็น 55 จังหวัด โดยเพิ่มอีก 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล าปาง 
ล าพูน ก าแพงเพชร ตาก พิจิตร อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี นครปฐม และเพชรบุรี 

2. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร 
ให้เพิ่มพื้นที่ด าเนินงานจากเดิม 30 จังหวัด ปรับเพิ่มเป็นทุกจังหวัด ยกเว้น 14 จังหวัด ภาคใต้ และขยายพื้นที่
ด าเนินการครอบคลุมไปถึงพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ กษ 1305/4316 ลงวันท่ี 16 ส.ค. 2559 เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จ านวน 5 โครงการ ประกอบด้วย 
(1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ด าเนินการโดยกรมปศุสัตว์ 
(2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ด าเนินการโดยกรมปศุสัตว์ 
(3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ด าเนินการโดยกรมปศุสัตว์ 
(4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า ด าเนินการโดยกรมปศุสัตว์ 
(5) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ด าเนินการโดย  

กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้อย่างทั่วถึง 
และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  นร 0505/30445 ลว 19 ส.ค. 2559  
แจ้งมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 ส.ค. 2559 เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 
ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จ านวน 5 โครงการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ส่วนงบประมาณในการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

3. การขอขยายพื้นที่ด าเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) 
จ านวน 5 โครงการ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2559 
มีดังนี้ 

3.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านา
ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ  
และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า เห็นชอบให้เพิ่มพื้นที่ด าเนินงานจากเดิม  
40 จังหวัด ปรับเพิ่มเป็น 55 จังหวัด โดยเพิ่มอีก 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน ก าแพงเพชร ตาก 
พิจิตร อุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี นครปฐม และเพชรบุรี 

3.2 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นเห็นชอบให้เพิ่มพื้นที่
ด าเนินงานจากเดิม 30 จังหวัด ปรับเพิ่มเป็นทุกจังหวัด ยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ และขยายพื้นที่ด าเนินการครอบคลุม
ไปถึงพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่ กษ. เสนอ โดยให้ กษ. ด าเนินการภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ ครม. อนุมัติไปแล้ว
เมื่อวันท่ี 17 ส.ค. 2559 และให้ กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ กษ. ด าเนินการตรวจสอบและคัดเลือกพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนด าเนินโครงการ
ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) จ านวน 5 โครงการ เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง โดยด าเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม (N) และพื้นที่
ปลูกข้าวเหมาะสมน้อย (S3) ตามแนวทางและหลักการการก าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการท าเกษตรกรรม ทั้ง Zoning 
และ Agri-Map และให้ด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 17 ส.ค. 2559 [เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 
2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม)] โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับการได้รับสิทธิ์ 
ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรของ กค. [โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ไร่ละ 1,000 บาท)] 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2559 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
181059 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้ายของ อ่างเก็บน้ าห้วยลิงโจน เป็นทางน้ า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ 
ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ าห้วยลิงโจน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ 
เป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ าห้วยลิงโจน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์
จากการใช้น้ าอย่างเต็มที ่

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอตามรายงานของ ชป. ว่า มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น  

ในการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทานและเป็นการรองรับการอนุญาตใช้น้ า  
จากภาคอุตสาหกรรม การประปา และกิจการอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดทางน้ าชลประทานซึ่งได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 14 ส.ค. 2541  ก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย  
ของอ่างเก็บน้ าห้วยลิงโจน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความใน
มาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 

2. ให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ าห้วยลิงโจนในท้องที่ต าบลห้องแซง  
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และการใช้น้ าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ า 
ห้วยลิงโจน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2559 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
181059 
 
เรื่อง : การจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายค่าเยียวยาให้แก่ราษฎร จ านวน 5 ราย และค่ารื้อถอนระบบ
ไฟฟ้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,034,793 บาท 
เพื่อน าที่ดินไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เหลือจ่ายจากการด าเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารส านักบริหารเงินตรา ระยะที่ 2 และ 
จากการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายการครุภัณฑ์ 
และสิ่งก่อสร้าง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 15 พ.ค. 2558 ข้อ 2 ก าหนดให้ที่ดินในท้องที่ต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร  
จังหวัดมุกดาหาร ตกเป็นที่ราชพัสด ุโดยให้มีผลเป็นการเพิกถอนเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินฯ พ.ศ. 2536 และถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 รับทราบและเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 4/2558 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งรวมถึงการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง
คณะท างานระดับพื้นที่ท าหน้าที่อ านวยการหรือปฏิบัติการหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาที่ดินและการบริหารจัดการ 
ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเขตการค้าชายแดน 
และเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้เกิดการลงทุนเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กค. รายงานว่า จาก ครม. มีมติตามข้อ 2. จังหวัดมุกดาหารได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุ
ที่ ได้มาตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ต ามข้อ 1. เพื่อพิจารณาก าหนดค่าเยียวยา ค่าชดเชย  
หรือค่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้าง โดยอิงหลักเกณฑ์วิธีการเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการอื่น ซึ่งคณะท างานฯ ได้มีการประชุเมื่อ
วันท่ี 11 ม.ค. 2559 มีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าเยียวยาแก่ราษฎร จ านวน 5 ราย ท่ีใช้ประโยชน์ในท่ีดินส านักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการน าที่ดินมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร โดยเห็น
ควรจ่ายค่าชดเชยผลผลิตทางการเกษตรตามหลักเกณฑ์ของกรมชลประทานที่มีการชดเชยเป็นประจ าและจ่ายค่าใช้ที่ดิน
โดยใช้ราคาประเมินตารางวาละ 150 บาทรายละประมาณ 2-3 ไร่ รวมทั้งที่ดินส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันประมาณ 5 ไร่  
รวมค่าชดเชยที่ค านวณตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ 231,840 – 242,040 บาทต่อราย แต่หลังจากต่อรอง 
กับราษฎรทั้ง 5 รายดังกล่าวแล้ว ราษฎร 4 ราย ที่ได้รับเอกสารสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ยินยอมรับค่าเยียวยาในวงเงิน 
รายละ 200,000 บาท ส่วนอีก 1 ราย ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ ยินยอมรับค่าเยียวยาในวงเงิน 
80,000 บาท รวมค่าเยียวยาแก่ราษฎร ทั้ง 5 รายเป็นเงิน 880,000 บาท และเห็นควรจ่ายค่ารื้อถอนระบบไฟฟ้า
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร จ านวน 154,793 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,034,793 บาท ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การค านวณค่าใช้จ่ายข้างต้นเป็นหลักเกณฑ์ตามที่กรมชลประทาน
ใช้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินค่ารื้อย้ายบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ค่าทดแทนต้นไม้ยืนต้น พืชล้มลุกให้แก่ราษฎรผู้ถือครองที่ดิน 
ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ และการจ่ายเงินค่าทดแทนท่ีดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตการก่อสร้างโครงการชลประทาน 

4. กรมธนารักษ์มีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เหลือจ่ายจากการด าเนินงานโครงการ
ก่อสร้างอาคารส านักบริการเงินตรา ระยะที่ 2 และจากการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวมเป็นเงิน 38,862,300 บาท โดย กค. เห็นชอบแล้ว
สามารถน ามาจ่ายเป็นค่าเยียวยา ค่าชดเชย หรือค่ารื้อถอนระบบไฟฟ้าของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหารดังกล่าวได้ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ กค. เสนอ และให้ กค. ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป โดยมิให้มีการใช้สิทธิเรียกร้องอื่นเพิ่มเติมในภายหลังด้วย ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ความเห็นของ สงป. 

2. ให้ กค. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่า
เยียวยาให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอื่นๆ ตามความเหมาะสมและเป็นธรรม 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2559 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
181059 
 
เรื่อง : เอกสารผลลัพธ์ของการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady – 

Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งท่ี 7 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญากรุงฮานอยของการประชุมผู้น า ACMECS ครั้งที่ 7 และหากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ กต . ด าเนินการได้โดยไม่
ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ACMECS เป็นข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี 2546 ปัจจุบันมีสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดช่องว่างด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการค้าชายแดน และสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียน โดยมี 8 สาขาความร่วมมือ 
ได้แก่ การอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การเกษตร อุตสาหกรรมและพลังงาน การเช่ือมโยงคมนาคม  
การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีการประชุมผู้น ามาแล้ว 6 ครั้ง ครั้งล่าสุด
จัดที่กรุงเนปิดอว์ เมียนมา เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 โดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วม 

2. เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น า ACMECS ครั้งที่ 7 ที่กรุงฮานอย ในวันที่ 26 ต.ค. 2559  
ซึ่งจะมีการรับรองปฏิญญากรุงฮานอยเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้น า ACMECS ครั้งท่ี 7 

3. ร่างปฏิญญากรุงฮานอยกล่าวถึงการแสดงเจตนารมณ์ของผู้น าที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ในภูมิภาค  
เพื่อเอื้ออ านวยต่อการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมประเทศสมาชิกในการด าเนินการตามเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และกระชับความร่วมมือใน 8 สาขาความร่วมมือการหาแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ในภูมิภาคเพื่อเอื้ออ านวยต่อการมี 
ส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กับกรอบความร่วมมืออื่นๆ ในอนุภูมิภาค นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
และแผนงานต่างๆ ภายใต้กรอบ ACMECS ด้วย 

4. ร่างปฏิญญาฯ มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม สนับสนุนและสานต่อความร่วมมือ  
ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นผลสรุปจากการประชุมผู้น าครั้งนี้ โดยร่างเอกสารดังกล่าวมิได้มีเจตนาหรือใช้ถ้อยค าที่ก่อให้เกิด
พันธกรณีระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตากฎหมายระหว่างประเทศ 
และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2558 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติทั้ง 2 ข้อตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญา 
กรุงฮานอยของการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – 
Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ 7 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่
ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2559 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
181059 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือม

ระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนนก าแพงเพชร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนนก าแพงเพชร พ .ศ. .... โดยมีสาระส าคัญ
เป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนประดิพัทธ์
กับถนนก าแพงเพชร ในท้องที่แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวง

ท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนนก าแพงเพชร พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 มิ.ย. 
2556 มีผลใช้บังคับ 3 ปี และสิ้นสุดการใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันท่ี 20 ม.ิย. 2559 

2. กทม. ได้ส ารวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างในแนวเขตดังกล่าวมีความกว้าง 12 – 18 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 
370 เมตร มีท่ีดินของเอกชน 22 แปลง และที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จ านวน 1 แปลง ซึ่ง กทม. ได้มีหนังสือ
ขอใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวตั้งแต่ปี 2552 แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
เช่าท่ีดินดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี และ อ.ต.ก. ได้ปลูกสร้างอาคารส่วนต่อขยายอาคารกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 
โดยบริเวณทางลาด (ramp) ลงอาคารได้ไปทับซ้อนกับแนวเขตทางก่อสร้างตามโครงการบริเวณจุดเช่ือมต่อกับถนน
ก าแพงเพชร กทม. จึงได้มีการปรับแนวเขตทางใหม่ โดยขยับแนวเขตทางออกไปทางฝั่งตรงกันข้าม ซึ่งเป็นที่ดิ นของ 
การรถไฟแห่งประเทศไทยเช่นกัน โดย อ.ต.ก. พิจารณาเห็นชอบกับการปรับรูปแบบแนวทางใหม่แล้ว ขณะนี้อยู่ใน
ระหว่างการส่งเรื่องให้ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างทางตามโครงการฯ ดังนั้น  
การส ารวจเขตที่ดินเพื่อการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทาง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ออ านวยความสะดวกและลดปัญหาความคับคั่ งของ
การจราจรในบริเวณดังกล่าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนนก าแพงเพชร พ.ศ. 2556 ในท้องที่แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
และแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จึงยังไม่แล้วเสร็จ สมควรก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อสร้าง
และขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่าง ถนนประดิพัทธ์กับถนนก าแพงเพชร ในท้องที่แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
และแขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท า
การส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา
นี้ ซึ่ง กทม. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามขั้นตอนของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวง
ท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนประดิพัทธ์กับถนนก าแพงเพชร พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับไปด าเนินการในการก าหนดราคาและค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมตามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 474/2551, 853/2535) ประกอบกับค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 799/2545 และรับความเห็น
ของ กษ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2559 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
181059 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้งานที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : วช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้งานที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดลักษณะของงานที่มีการด าเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อน  
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์บางลักษณะ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2559 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง รวม 4 ฉบับ ตามที่ วช. เสนอ และ 

ให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา ดังนี้ 
 1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดและประเภทของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
 1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
 1.3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต 

การต่อใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... และ 
 1.4 ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้สัตว์และผลิตสัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
2. วช. เสนอว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7) ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ วช. เร่งจัดท าร่างกฎกระทรวง

ก าหนดให้งานท่ีมีการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ถือเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... ขึ้นอีก 1 ฉบับ 
เพื่อประกาศใช้พร้อมกับกฎกระทรวงท้ัง 4 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังนี้ เพื่อให้
การบังคับใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ .ศ. 2558 และกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับดังกล่าว 
มีความเหมาะสมและชัดเจนและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยคณะกรรมการก ากับและ

 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : วช./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ห รื อ เ ดื อ ด ร้ อ น 
ต่อการปฏิบัติงานของผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์บางลักษณะ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้งานท่ีมีการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่ถือเป็นงาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ... . ตามที่  วช. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ สศช.  
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2559 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
181059 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล าภู พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล าภู พ.ศ. ....  
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล าภู  

ในท้องที่เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู ต าบลหนองภัยศูนย์ ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลล าภู ต าบลนาค าไฮ ต าบลหนองสวรรค์ 
ต าบลหนองบัว ต าบลบ้านพร้าว และต าบลบ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบั วล าภู ตามขั้นตอนที่
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชนในท้องที่ดังกล่าวและติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่า 
มีผู้มีส่วนได้เสียยื่นค าร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
จ านวน 3 เรื่อง 6 ฉบับ 5 ราย ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้พิจารณาค าร้องดังกล่าวเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2556 แล้ว  
มีมติให้ยกค าร้อง และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  
16 ก.ย. 2558 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล าภู พ.ศ. ....  

แต่เนื่องจาก ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีเขตทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินในบางท้องที่ จึงขอให้มีการตรวจสอบรูปแผนที่ 
ให้ชัดเจนก่อนมีการด าเนินการ นอกจากน้ีควรก าหนดให้ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินสามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวมทั้งขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง 
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและ
บริ เวณที่ เกี่ ยวข้องหรือชนบท ด้ านการใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ต้นทุนและปริมาณการใช้น้ าในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : 1. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล าภู พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
โดยให้รับความเห็นของ กษ. ทส. และ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ ทส. พน. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2559 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
181059 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น  สายเช่ือมระหว่าง

ถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็น
การก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธ
มณฑลสาย 4 ในท้องที่แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย แขวงคลองชักพระ แขวงบางพรม  
แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และต าบลกระทุ่มล้ม 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น  

สายเช่ือมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 พ.ค. 2550  
มีผลใช้บังคับ 4 ปี สิ้นสุดการใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ค. 2554 

2. กทม. มีความจ าเป็นจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือม
ระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 ในท้องที่แขวงบ้านช่างหล่อ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย  
แขวงคลองชักพระ แขวงบางพรม แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา แขวงบางไผ่ เขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร และต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเป็นโครงการตามแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2539) อันจะเป็นการอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่
การจราจรและการขนส่งส าหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตกและเขตปริมณฑลโดยรอบปัจจุบัน  
การด าเนินการโครงการดังกล่าวเกือบจะเสร็จเรียบร้อย โดยมีการจัดกรรมสิทธิ์เพิ่มเป็นบางส่วนเพื่อสร้างทางเดินเท้า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย  
เพื่อท าการส ารวจและทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนที่แน่นอน ก่อนด าเนินการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น 
การอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง 
อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปส ารวจ และเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอนต่อไป จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่
จะเวนคืนฉบับใหม่ขึ้นใช้บังคับ ซึ่ง กทม. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วยแล้ว และประชาชน 
ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการด าเนินโครงการดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  

เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. .... เนื่องจากเห็นว่า 
การขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ก าหนด เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อท าการส ารวจและ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ก่อนด าเนินการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น  
การอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ กษ. แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว 
มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนท่ีทางราชการก าหนดให้ก็สามารถ
ยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไป ทั้งนี้ กษ . มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
การพิจารณาก่อสร้างทางสายต่างๆ โดยขอให้ มท. (กทม.) ให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ า
ภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือม
ระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบให้ มท. รับไปด าเนินการในการก าหนดราคาและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 474/2551, 853/2535) ประกอบกับค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 799/2545 
และรับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 


